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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. za kalendářní rok 2019.
Jsme velice hrdí na to, že i rok 2019 posunul odborné znalosti týmu Alzheimercentrum
Prácheň z.ú. v oblasti nejnovějších komunikačních metod a přístupů ke klientům s
demencí. Stále je co objevovat, co se učit. A to nás nejen velice těší, ale zároveň i
motivuje při naší náročné práci. Odborné zkušenosti jsme čerpali na specializovaných
kurzech a workshopech.
Těší nás, že i v roce 2019 se naše zařízení aktivně účastnilo komunitního života v
regionu, prostřednictvím užší spolupráce s obecní samosprávou, regionálními
podnikatelskými subjekty i vzdělávacími institucemi.

Celý rok byl mimo jiné ve znamení vybavování a zvelebování našeho zařízení tak,
abychom co nejvíce zkvalitnili a zpříjemnili život našim klientům i zaměstnancům.

Bc. Lucie Kučerová
ředitelka Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
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2. SÍŤ ALZHEIMERCENTRUM

Skupina Alzheimercentrum byla založena v roce 1996 jako první specializované
zařízení v České republice k poskytování odborné kvalifikované péče osobám
s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. V současné době poskytujeme
odbornou péči v 13 centrech napříč celou Českou republikou.
Od svého založení Alzheimercentrum klade zásadní důraz na kvalitu poskytované
péče a individuální přístup.
Řídíme se moderními terapeutickými postupy, vycházejícími z nejnovějších vědeckých
poznatků, ale i zkušenostmi z dlouholeté praxe.
Náš odborný personál v péči a přístupu používá prvky bazální stimulace, validace a
širokou škálu aktivizačních programů.
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3. ALZHEIMERCENTRUM PRÁCHEŇ, z.ú.

3.1. Identifikace zařízení

Název zařízení: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Právní forma: zapsaný ústav

Sídlo: Sokolovská 657/9, Karlín, 180 00 Praha 8

Provozovny: Písek - 17. listopadu 2444/24, 397 01

Písek - Nádražní 506,397 01

Loucký Mlýn - Radčice 58, Vodňany, 389 01

IČO: 251 56 349

DIČ: CZ 69 900 3518

Bankovní spojení: 2111389249/2700

Ředitel: Bc. Lucie Kučerová

Statutární orgán - ředitel: Alzheimercentrum pp s.r.o.

Při výkonu funkce zastupuje: Ing. Kamila Valštýnová

E-mail: pisek@alzheimercentrum.cz

Web: www.alzheimercentrum.cz
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3.2. Představení specializovaného zařízení
Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. provozovna Písek bylo založeno v roce 1996 a je
tak vůbec prvním specializovaným zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a
dalšími formami demence v České republice. Zařízení disponuje dvěma oddělenými
budovami poskytující dvě rozdílné sociální služby. Hlavní budova s kapacitou 62 lůžek
se nachází v klidné zóně nedaleko historického centra města Písku a je zde
poskytována sociální služba zaměřující se na péči o osoby se zdravotním postižením
od 19 let věku. V současné době se zařízení specializovalo na ošetřovatelsky náročné
klienty se syndromem bdělého bezvědomí, po mozkových příhodách, onkologických
onemocněních a na klienty se zdravotním postižením.  Druhou menší budovou je pak
prvorepubliková vila s kapacitou 11 lůžek, kde je poskytována sociální služba
zaměřující se na péči o osoby s Alzheimerovým onemocněním nebo jiným typem
demence. Alzheimercentrum v Písku je certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace.

Ubytování klientů v hlavní budově je realizováno ve dvoulůžkových nebo třílůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Bezbariérové sociální zařízení je součástí
každého pokoje. Budova má 3 patra s výtahem, terapeutické místnosti, společenské
prostory, nově vybudovanou terasu i venkovní zahrádku s posezením a grilem.
Místnosti jsou vybaveny tak, aby působily příjemně a současně splňovaly svůj účel. V
přízemí se nachází jídelna, která je propojena se zahradou, a slouží také jako kavárna
a relaxační místnost. Druhá jídelna je nově vybudována v přístavbě, která slouží i jako
kuchyňka pro klienty.

Ubytování klientů v budově vily je realizováno ve dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích se společnými sociálními zařízeními. Budova má dvě patra bez výtahu,
společenské prostory, kde probíhají terapie, a krásnou velkou zahradu, na níž s klienty
nejen rádi relaxujeme, ale věnujeme se zde i drobnému zahradničení či terapiím a
cvičení. Klienti mají k dispozici rovněž obývací pokoj a jídelnu s kuchyňským koutem,
který slouží k nácviku soběstačnosti.

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. provozovna Loucký Mlýn bylo založeno v roce
1998. Budova se nachází uprostřed nádherné klidné přírody nedaleko městečka
Vodňany, na trase České Budějovice – Písek. Rozlehlá pole, řeka Blanice a venkovská
cesta bez velkého provozu motivují klienty k pobytu venku v doprovodu personálu, což
přispívá k jejich aktivizaci.

Zařízení má dvě patra s výtahem, terapeutické místnosti, společenské prostory, jídelnu
a velkou zahradu s posezením. Ubytování je realizováno ve dvoulůžkových nebo
třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou koncipovány a
vybaveny tak, aby byly pro klienta bezpečné a klidné, i když v rámci péče v těchto
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pokojích netráví nijak dlouhý čas, čímž je podpořena jejich aktivizace. Jídelna a další
místnosti jsou vybaveny tak, aby působily příjemně a současně splňovaly svůj účel.
Klientům je k dispozici také kuchyň a obývací pokoj. Tyto místnosti slouží k nácviku
soběstačnosti a byly zařízeny tak, aby splňovaly běžný standard domácnosti. V jídelní
části mimo stravování probíhají různé druhy terapií pod vedením zkušených
aktivizačních pracovnic a terapeutek. Mezi velmi oblíbené terapeutické činnosti patří
např. arteterapie, reminiscenční terapie, reminiscenční terapie, nácvik jemné motoriky,
rehabilitace, trénink paměti a mnoho dalších aktivit. Alzheimercentrum Loucký Mlýn je
certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace. Jsme rovněž hrdým držitelem certifikátu
Vážka, udělovaným Českou alzheimerovskou společností a držitelem Značky kvality,
certifikátu udělovaným Asociací poskytovatelů sociální péče.

3.3. Účel Alzheimercentra Prácheň, z.ú.
Účelem Alzheimercentra Prácheň, z.ú. je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji
kvality života osob s demencí. Svým působením se Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
snaží i o rozvoj duchovních a materiálních hodnot, které se vztahují k péči o osoby s
demencí. Účelem organizace je aplikovatelnost individuálního přístupu a dodržování
lidských práv u osob, které jsou znevýhodněny touto nemocí. Uplatňujeme moderní
trendy i přístupy v sociální a zdravotní péči o osoby s demencí. Snažíme se také
podporovat a rozvíjet pečující a ošetřovatelský personál, který zajišťuje přímou péči.
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3.4. Vize Alzheimercentra Prácheň, z.ú.

Naší vizí je kvalitní a profesionální podpora pro osoby trpící demencí.

3.5. Cílová skupina Alzheimercentra Prácheň, z.ú.

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s jiným
zdravotním postižením. Osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou
demence. V rámci přijetí do péče jsou přijímáni jedinci v jakémkoliv stupni onemocnění,
včetně terminálního stádia nemoci, nevyžaduje-li jejich zdravotní stav hospitalizaci v
nemocnici. V rámci péče o klienta zajišťujeme jak zdravotní, tak sociální služby v
souladu s platnou legislativou
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4. REGISTROVANÉ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

4.1. Domov se zvláštním režimem
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování komplexní, kvalitní,
individuálně zaměřené, celoroční pobytové služby osobám trpícím syndromem
demence nebo chronického duševního onemocnění, kteří již nemohou zůstat ve svém
vlastním domácím prostředí.
Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je
ubytování, stravování, hygiena, oblékání apod. Dále umožňuje společenský kontakt,
poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho
možnosti a schopnosti. Kapacita služby domov se zvláštním režimem pro provoz
Loucký Mlýn je 65 klientů, v Písku je 11 klientů.

Cíle služby
Cílem služby je zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních
potřeb. Poskytovat takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje Udržení co
nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými. Služba je poskytována v nepřetržitém 24
hodinovém provozu 7 dní v týdnu.

Zásady poskytované služby

• Zajištění bezpečné a odborné služby
• Dodržování práv uživatelů (zejména Listina základních lidských práv a svobod)
• Respektování přání a vlastní volby uživatelů
• Respektování soukromí uživatelů
• Individuální přístup
• Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů
• Partnerství a úcta k člověku
• Profesionalita a odbornost
• Vytvoření příjemného a vstřícného prostředí

Cílová skupina
Osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením,
osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 19 let věku
(Písek) a 27 let věku (Loucký Mlýn), které mají snížené schopnosti svou nepříznivou
sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

4.2. Denní stacionář

Posláním sociální služby v Denním stacionáři je zabezpečit uživatelům praktickou bio-
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psycho-spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Hlavním posláním je
poskytování kvalitní, individuálně zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého
zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny
potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Poskytování služeb v našem zařízení vychází z osobních cílů a potřeb uživatelů a je
postaveno především na vnitřních zdrojích služeb a na pravidelné pomoci při zajištění
potřeb klientů. Denní stacionář je ambulantní služba, která je poskytována osobám,
které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby ať už z důvodu věku,
zdravotního či tělesného postižení nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a
chronickým duševním onemocněním, které i nadále zůstávají doma, ve svém
přirozeném prostředí.

Kapacita Denního stacionáře v Písku  je 10 klientů a je určena od 19 let věku. Kapacita
denního stacionáře na Louckém Mlýně je 10 klientů s je určena osobám od 27 let věku.

Cíle služby

Cílem Denního stacionáře je poskytovat službu, která vede k podpoře a udržení
aktivního života a k prodloužení soběstačnosti uživatelů. Umožnit a usnadnit klientům
důstojné žití v přirozeném prostředí, odlehčit situaci pečujícím rodinám. Denní
stacionář se specializuje zejména na klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným
typem demence. Alzheimerova choroba zcela změní osobnost nemocného člověka.
Nemoc těžce dopadá i na nejbližší okolí. Pečující rodina bývá vyčerpaná, stresovaná,
unavená, lidé zažívají pocity beznaděje a sebeobviňování. Potřebují si odpočinout, ale
leží na nich tíha péče o svého blízkého.

Zásady poskytované služby

• Poskytování kvalitní sociální služby na základě plánování, vycházející
z individuálních potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější péče vzhledem
k cílové skupině

• Ochrana práv uživatelů
• Vytvoření příjemného a vstřícného prostředí
• Podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými
• Podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života

uživatele
• Zajištění bezpečné a odborné služby
• Snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali
• Podpora uživatelů služby v soběstačnosti
• Práce s uživatelem a jeho biografií
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Cílová skupina

Všechny osoby, které potřebují dohled nebo péči druhé osoby. Především osoby s
Alzheimerovou chorobou nebo formou demence. Do naší cílové skupiny patří i osoby
s jiným chronickým duševním onemocněním, zdravotním nebo kombinovaným
postižením.

Klient Denního stacionáře u nás najde zajímavý program s nabídkou velkého počtu
podporujících aktivit a terapií. Pomoc a podporu při osobní hygieně, oblékání, podání
stravy a pomoc se vším, co již sám nezvládá. Odborný personál dohlíží nad podáváním
léků, nad pitným režimem. Součástí celkové péče je kromě sociální péče, péče
rehabilitační, ergoterapie, reminiscenční terapie, canisterapie, bazální stimulace,
muzikoterapie, dotyková péče atd.

4. 3. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Posláním této služby je poskytování komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené,
celoroční pobytové služby osobám trpícím zdravotním postižením, kteří již nemohou
zůstat ve svém vlastním domácím prostředí.

Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je
ubytování, stravování, hygiena, oblékání apod. Dále umožňuje společenský kontakt,
poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho
možnosti a schopnosti.

Kapacita služby je 62 uživatelů od 19 let věku.

Cíle služby

Zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních potřeb.
Poskytovat takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje. Udržení co
nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými. Služba je poskytována v nepřetržitém 24
hodinovém provozu 7 dní v týdnu.

Zásady poskytované služby

• zajištění bezpečné a odborné služby
• dodržování práv uživatelů (zejména Listina základních lidských práv a svobod)
• respektování přání a vlastní volby uživatelů
• respektování soukromí uživatelů
• individuální přístup
• podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů
• partnerství a úcta k člověku
• profesionalita a odbornost
• vytvoření příjemného a vstřícného prostředí
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Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením od 19 let věku, které mají snížené schopnosti svou
nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

5. ALZHEIMERCENTRUM PRÁCHEŇ, Z.Ú. V ROCE 2019 Z HLEDISKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Obsazenost zařízení
Vývoj obsazenosti zařízení byl v průběhu roku stabilní a dosahoval 100 % obsazenosti.

Personál

S ohledem na náročnost vykonávané přímé péče je patrná drobná míra fluktuace
pracovníků. Snahou organizace je nabízet stabilní zázemí, pořádat vzdělávací aktivity
a vážit si svých zaměstnanců. V rámci vzdělávání podporujeme pracovníky na všech
pracovních pozicích, aby reflektovali trendy pro danou oblast a přenášeli získané
znalosti do praxe.
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6. AKTIVITY PRO KLIENTY V ROCE 2019

Tým Alzheimercentra Prácheň, z.ú. připravuje pro klienty celoročně bohatý a rozmanitý
program. Každý, kdo chce svůj volný čas trávit aktivně, může využívat program, který
připravují a nabízejí naše aktivizační pracovnice dle přání i možností klientů.

Převážná část aktivit, určených našim klientům, je kombinace sociální a ošetřovatelské
péče. Celková péče je koncipována na základě dlouhodobých paměťových drah, kde
jsou uloženy informace, které klient ještě nezapomněl. Může si je vybavit a na tomto
základu s ním lze pracovat. Zajištění kvalitní péče napomáhá i vybavení pokoje,
předměty, které si klient přinesl z domova, jídelníček.

V terapeutických místnostech, ve kterých se naši klienti scházejí, jsou činnosti
zaměřeny mj. na procvičování jemné motoriky. Pod vedením aktivizačních pracovnic
zde klienti tvoří výrobky různými technikami (stříhání, háčkování, pletení, malování,
lepení apod.). Výrobky slouží k výzdobě prostor našeho zařízení nebo jsou
prezentovány na tematických výstavách.

V rámci aktivizace našich klientů probíhá skupinové cvičení s hudbou, tancem, soutěže
(míčové hry, pexeso, stolní fotbal, karty, kuželky a mnohé další), procvičování paměti,
smyslů. Klienti se mohou rovněž zúčastňovat skupinového čtení, přednášek na různá
témata, vaření a pečení a drobných zahradnických prací. Při práci s klienty aktivizační
pracovnice využívají prvky reminiscenční terapie, canisterapie, taneční terapie,
muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, apod.

V průběhu roku pro naše klienty na našem zařízení pořádáme rovněž mnoho
různorodých kulturních akcí a vystoupení jakými jsou například hudební a taneční
vystoupení dětí z MŠ, návštěva harmonikářů, návštěvy canisterapeutického pejska či
námi pořádaná tematická odpoledne

Podle zájmu našich klientů jezdíme i na výlety, navštěvujeme koncerty a výstavy. Rádi
zavítáme i do kina, divadla, cukrárny či muzeí.

Čtyřikrát ročně vydáváme Zpravodaj Alzheimercentra Prácheň, z.ú., který je
distribuován v rámci zařízení i rodinným příslušníkům klientů. Zpravodaj je zveřejněn
na webu organizace a informuje o zajímavých aktivitách v konkrétním období a je
doplněn o množství fotografií z těchto akcí. Některé aktivity Alzheimercentra Prácheň,
z.ú. jsou uvedeny také na stránce sociální sítě Facebook Alzheimercentrum Prácheň,
z.ú. Krátké zprávy jsou zde doplněny velkým množstvím fotografií. Facebookové a
webové stránky i Zpravodaj slouží k pravidelnému informování o činnostech, které v
zařízení Alzheimercentrum Prácheň z.ú. probíhají. Čtenáři těchto médií jsou převážně
rodinní příslušníci klientů.
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7. PŘIJATÉ DARY V ROCE 2019
Děkujeme všem dárcům, kteří nás i v roce 2019 finančně podpořili. Velice si toho
vážíme.

7.1. Granty
Jihočeský kraj poskytl v rámci dotačního programu pro
podporu sociálních služeb pro rok 2019 dotaci sociální službě DOZP;
ident.: 7446328 a službě DZR; ident.: 4542627. Finanční
prostředky byly využity na osobní náklady služeb.

Město Písek podpořilo v rámci svého dotačního programu 2019
sociální službu DOZP; ident.: 7446328, Službu DZR; ident: 5155325 a
službu DS; ident: 5778573.
Dotace byla využita na nákup vybavení prostorů pro klienty.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové se podílel na
financování odborných kurzů konceptu Smyslová aktivizace,
které byly určeny pro pracovníky přímé péče
sociální služby DZR; ident.: 4542627.
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAŘÍZENÍ ALZHEIMERCENTRA PRÁCHEŇ, z.ú.



Výroční zpráva 2019 – Strana 16

9. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19. V prvních
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí.
Vedení Společnosti zareagovalo již počátkem března 2020 nastavením
bezpečnostních opatření, která zahrnovala mimo jiné nákup ochranných hygienických
prostředků, proškolení personálu a dočasným nastavením tzv. COVID zón na
jednotlivých pracovištích.
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání
a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání
podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
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10. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této výroční zprávy jsou Přílohy, které tvoří:

Rozvaha k 31. 12. 2019
Výkaz zisků a ztrát za rok 2019
Příloha účetní závěrky za rok 2019
Zpráva auditora za rok 2019






























